
الرداءة، العيب والفضيحة
خـــذ الــشــاعــر الــلــبــنــانــي شــوقــي بـــزيـــع، رئــيــس 
لــجــنــة تــحــكــيــم »الــــجــــائــــزة الـــعـــاملـــيـــة لـــلـــروايـــة 
الــعــربــيــة« فــي املــوســم الــســابــق )2021(، وهــو 

يخطب معلنًا عن الفائز.
هذا مانفيستو يدين »االستسهال والفوضى 
الـــســـرد بـــمـــفـــرده، بل  الـــلـــذيـــن ال يـــطـــاالن أدب 
ــنــــون واألنـــــــــواع  ــفــ ــر الــ ــائــ يـــنـــســـحـــبـــان عـــلـــى ســ
األدبــيــة«. ويطالب الــجــائــزة بــأن »تظهر قــدرًا 
أكــبــر مـــن الــتــشــّدد إزاء مـــا يـــردهـــا مـــن أعــمــال 
لــلــرداءة  أن تكون منّصة  )...( وهــي ال ينبغي 

والشهرة الزائفة«.
هـــؤالء الــهــاجــمــون عــلــى مــوســم الــهــجــرة نحو 
الـــــروايـــــة مــــن غـــيـــر املـــوهـــوبـــن يــفــعــلــون ذلـــك 
تيّسر  ما  على  الجوائز  عبر  الحصول  »ُبغية 
من املكاسب املادية واملعنوية املطلوبة«، لكن 
مع »وفــرة )مــن( األخطاء النحوية والصرفية 
ــيــــة« الـــتـــي يــتــحــّمــل وزرهــــــا »مــؤلــف  واإلمــــائــ
وناشر  الغنيمة  بموعد  الــلــحــاق  فــي  منهمك 
مهجوس بجني األرباح ومضاعفة املبيعات«، 

على حّد قوله وحّد اعتقادنا أيضًا.
وألن هذه املؤّسسات كذلك، فقد الحظوا أنها 
لــم تــكــن يــومــًا فــي صــلــب مــواجــهــة ثــقــافــيــة، أو 
ثار بن 

ُ
رافعة لقضية ثقافية، واملعارك التي ت

باملناكب،  واملــتــدافــعــن  والــغــارمــن،  الغانمن 
وصـــّيـــادي الــطــرائــد، هــي قــضــايــا ال تخصها، 

ووظيفتها تنتهي مع آخر فاش كاميرا.
 من ذلك وأعمق، هي ال تخشى من العيب، 

ّ
وأدق

 ،
ً
 دامغة

ً
بل الفضيحة. وال أعني بالعيب صفة

أي  فيها، مثل  يقع عيب  أن  احتمالية  فــي  بــل 
عمل بشري جماعي أو فردي في العالم.

املسجد والكنيسة مكانان لصلوات املؤمنن، 
لكنهما قــد يــشــهــدان حــــوادث اعــتــداء جنسي 

وسرقات وجرائم قتل.
بنيتها، تخشى  املؤسسات، وفي  ولذلك هذه 
أشّد الخشية من رمي وردة على أحد، حتى ال 
يرّد هذا األحُد برمي رصاصة خيالية مازحة 
تصبح دامية، مثل قصة األرجنتيني أرماندو 

ــة »مــاكــيــت  ــ مــاكــشــيــا الــتــي أخـــذهـــا كــاتــب روايـ
القاهرة« وبنى عليها روايته.

جبل الخرافات
تــعــالــوا أخــبــركــم عــن نــمــوذج لــن تــجــدوه على 
األغلب في وسائل اإلعام أو مواقع التواصل 
الكاتب أحمد  فــاز  االجتماعي. في عــام 2017، 
ــم ربـــاعـــّي  ــ ـــرنـــي مــحــمــد شــحــاتــة )هـــكـــذا االسـ

ُ
ق

على الكتب(، بجائزة »كتارا« القطرية في فئة 
رواية الفتيان عن روايته »جبل الخرافات«.

ه أن يفرح بالجائزة 
ّ
وكما أي فائز فإن من حق

ويــضــيــفــهــا إلــــى رصـــيـــده الــــرمــــزي ويــتــبــغــدد 
األّول/  تشرين  فــي  ذلــك  كــان  املالية.  بقيمتها 
أكــتــوبــر مــن ذلـــك الـــعـــام. فــي آذار/ مــــارس من 
أشهر  بعد خمسة  أي   ،)2018( املــوالــي  الــعــام 
ــارا«، شـــّد الـــرحـــال إلــى  ــتـ مــن فـــوزه بــجــائــزة »كـ
مسابقة أخـــرى فــي تــونــس، واســمــهــا »جــائــزة 
الــطــفــل«، والــتــي حملت  مصطفى عـــزوز ألدب 
اسم الكاتب مصطفى بن عبد املجيد عــزوز ) 
الثقافة  وزارة  عليها  وتشرف   ،)2003  -  1921

بتمويل من »البنك العربي« في تونس.
ــــى عـــن روايـــتـــه »ال  ـــرنـــي بــالــجــائــزة األولـ

ُ
فـــاز ق

محمد هديب

هــــل تــــدعــــم املــــؤســــســــات الــثــقــافــيــة 
ــتـــي تــقــيــم املـــســـابـــقـــات،  الـــعـــربـــيـــة الـ
 املحتالن 

َ
ِحــَيــل وتــمــنــح الــجــوائــز، 

ها تفعل 
ّ
السارقن؟ بالتأكيد ال. لكن وسرقات 

ــو أســــــوأ: إنـــهـــا تـــوفـــر الــعــتــمــة املــطــلــوبــة  مـــا هـ
لهؤالء. فهي بطبيعتها االحتفالية موسمية، 
الــســنــويــة، وأسبوعيًا  الــكــتــب  مــعــارض  تشبه 
تشبه أسواق الخميس والجمعة، وفي دماغها 
ــاغ أعـــطـــيـــات مــالــيــة  ــدمــ ــــر، فـــي ُمــخــيــخ الــ املــــدبِّ
ى 

ّ
ع، وفعاليات ينبغي أن تغط

ّ
ينبغي أن تــوز

حجز، 
ُ
ماليًا، وتذاكر وغرف فندقية يجب أن ت
وثاث وجبات لكل واحد من الثدييات.

في هذا الطقس املوسمي، حيث العقل النقدي 
ــقـــة فــي  ــثـ ــات، يـــهـــبـــط مـــنـــســـوب الـ ــ مـ ــرَّ ــ ــحـ ــ مــــن املـ
املــشــاركــن، والــنــاشــريــن، واملــحــّكــمــن، وإدارة 
ــة عـــرس  ــامــ املــــؤّســــســــة الـــتـــي تــنــشــط فـــقـــط إلقــ
دعت 

ُ
 ظاهرة عربية ابت

ّ
ثقافي. وما العرس إال

عرس  بها  فــإذ  للديمقراطية،  تشويهًا  لتكون 
ديمقراطي، والرياضة عرس رياضي، والوطن 
عرس وطني. قد يكون هذا الكام صــادرًا من 
 أنك تستمع إلى صوٍت 

ّ
صعلوك في البّرية، إال

آخـــــر، أو صــــــداه، يــشــيــر إلـــيـــه مـــن داخـــــل هــذه 
املواسم الجوائزية.

ممدوح عزام

ــا مينة ذات يوم 
ّ
قــال الــروائــي الــســوري حــن

ــوان الـــعـــرب فـــي الــقــرن  ــ  الـــروايـــة »هـــي ديـ
ّ
إن

ة 
ّ
شر في »مجل

ُ
الحادي والعشرين« )حوار ن

الكرمل«، العدد الرابع، 1982(، ولم يعترض 
ــاد وال الــروائــّيــون 

ّ
أحـــٌد عــلــى كــامــه، ال الــنــق

 الــعــبــارة ذاتها 
ّ
وال الــنــاشــرون أيــضــًا. بــل إن

صارت كرة َيتنافس أكثر من روائّي أو ناقد 
على أبّوتها، أو أمومتها إذا شئتم، قائلن: 
ــوان الـــعـــرب فـــي نــهــايــات الــقــرن  ــ بـــل هـــي ديــ

العشرين.
ز هــــذا الـــــــرأي، مـــن بـــعـــد، كـــتـــاُب جــابــر 

ّ
وعــــــز

عــصــفــور الــــذي ســـّمـــاه »زمــــن الــــروايــــة«، أي 
ــة  ــروايـ ـــن الـ ــة، أو زمـ ــروايـ ــلـ ــن الـــعـــربـــي لـ ــزمـ الـ
ــعــادل مقولة 

ُ
ت خـــرى 

ُ
أ العربية. وهــي مقولة 

مينة، وتــؤّكــد حــضــور الــروايــة فــي حياتنا 
ــة  ــروايـ  الـ

ّ
ـــك فـــــإن ــع ذلـ ــة. ومــ ــ ــيـ ــ الـــعـــاّمـــة واألدبـ

همة، اليوم، بأنها تكاد ال تصلح 
ّ
العربية مت

 َمــن هــّب ودّب، وقد 
ّ

لــلــقــراءة، ويهجوها كــل
ة،  »أثــمــرت« جهوُد الهجاء في ســوق الــقــراء

قرأ.
ُ
هَمل، دون أن ت

ُ
إذ تكاد ت

الــروائــّيــون والناشرون  وهــي حالة يعرفها 
ــــه ال 

ّ
أّواًل. أّمــــا الـــروائـــّيـــون فــهــم يــعــلــمــون أن

ُيــطــبــع مــن روايــاتــهــم أكــثــُر مــن ألـــف نسخة 
نفترض  عــربــي،  أربعمئة مليون  مــن  ألكــثــر 
 
ّ
 مــن بينهم ماين الــقــّراء، ومــع ذلــك فــإن

ّ
أن

روايـــة  تطير  بينما  تــنــفــد.  ال  نسخة  األلـــف 
ـــتـــرجـــمـــة، فـــي وقــت 

ُ
ــلـــة« امل ـــذهـ

ُ
»صــديــقــتــي امل

ُمذهل. 
 أرقــــــــام الـــعـــائـــدات 

ّ
ــــرون، فـــــــإن ــاشـ ــ ــنـ ــ وأّمــــــــا الـ

تعّوض  أن  َيجب  التي  املالية  ات 
ّ
واملستحق

روايــة  أّي  لطباعة  دفعوها  التي  التكاليف 
هي التي تقّدم لهم النتيجة الحزينة نفسها. 
 القارئ العربي 

ّ
ملاذا؟ أحد األجوبة يقول إن

يــقــرأ الـــروايـــة املــتــرَجــمــة، وال يــقــرأ الـــروايـــة 
العربية، ولنا أن نستنتَج مع أطّباء الحالة 
ــارئ الــعــربــي الــــذي ال َيــجــد في  ــقـ  هــــذا الـ

ّ
أن

اه، وما 
ّ
الرواية العربية ما يريُده، وما يتمن

 وفــكــر وَجــمــال، بــات إّمــا 
ٍّ
يبحث عنه مــن فــن

والِفكرية عن  الثقافية  الناحية  ُمختِلفًا من 

تكريم االحتيال األدبي

الرواية العربية متّهمة، 
اليوم، بأنّها تكاد ال تصلح 

للقراءة. وقد »أثمرت« 
جهود الهجاء هذه في 

سوق القراءة، إذ تكاد 
ُتهَمل دون أن ُتقرأ

لنتّفْق على التالي: إذا 
أردَت أن تشترك في 

مسابقة أدبية، فأّول ما 
عليك فعله الدخوُل 

إلى موقعها اإللكتروني 
لتعرف العنوان الذي 

سترسل إليه نّصك 
والشروط المطلوبة. 

لكّن بعض الكتّاب ينسون 
الشروط، أو يتناسونها، 

ويرسلون النص نفسه إلى 
أكثر من جائزة

بالتزامن مع استضافة 
البالد كأس العالم لكرة 

القدم الخريَف المقبل، 
كشفت »هيئة متاحف 

قطر« عن برنامج 
ثقافي واسع ينطلق 

في أيلول/ سبتمبر

بعد أن ُظّن أنها ديوان العرب

»متاحف قطر« تكشف عن برنامجها للخريف

»تحت الياسمينة في الليل« التونسي

لم يغيّر سوى العنوان 
كي يفوز بجائزتين 

عن الكتاب نفسه

على َمن يتّهم الرواية 
العربية بالقصور أن يُلّم 

بها قراءًة وبحثًا

معرٌض حول كأس 
العالم يأتي في 

شوطين، مثل مباراة 
كرة قدم

ال يجوز أن تضع شروطًا 
لجائزة ثم تغّطي 
على َمن يخرقها

السنوات  بـ»جائزة مصطفى عزّوز« في  يفوز  أن  الكاتب  لصاحبنا  كان 
المنّظمين فأضاف شرطًا: »ال يحّق  أْن فتح اهلل على أحد  لوال  التالية 
أن  بالجائزة  فــاز  أن  له  سبق  لَمن 
يمرّ  لــم  إذا  ثانية،  إليها  يتقّدم 
على فوزه بها ثالث سنوات على 
األقل«. بهذا فقط قطعوا الماء 
الجوائز،  حاصد  عن  والكهرباء 
من  رصفائهم  مع  أثبتوا  لكنهم 
أن  العربية  الجوائز  على  القيّمين 
االحتيال جرٌح سطحي أمام نظام 
مؤّسسات  به  نبني  الذي  ــرداءة  ال

ونعلي بُروجها.

قطع الماء والكهرباء

2425
ثقافة

إضاءة

إطاللة

متابعة

فعاليات

فــائــدة«. ومــن الواضح أن إنتاج الكاتب غزير 
واســتــثــنــائــي حــتــى أنـــه اصــطــاد جــائــزتــن في 
بــضــعــة أشـــهـــر عـــن روايــــتــــن. غــيــر أن األمــــور 
ـــرنـــي أرســـل 

ُ
ــشــف أن ق

ُ
لــيــســت كـــذلـــك. فــلــقــد اكــت

الرواية ذاتها، التي فازت بجائزة »كتارا«، إلى 
»جائزة مصطفى عزوز«. وما  تونس لتفوز بـ
 بساطة ســوى أن غــّيــر العنوان 

ّ
كــان منه بــكــل

من »جبل الخرافات« إلى »ال فائدة«. والرواية 

ه 
ّ
أن الروائي العربي، وهــذا غير منطقي؛ أو 

يًا وفكريًا وجماليًا وفلسفيًا عليه 
ّ
متقّدم فن

أيضًا، وهذا ال يطابق أيَّ واقــع، ألنه سوف 
إلى نتائج غير معقولة، كأن يكون  ُيفضي 
مستوى القراءة العربية قد َوضع مستوى 
اإلبـــــــداع الـــعـــربـــي وراء ظـــهـــره؛ وإّمــــــا عـــدوًا 
 
ّ
أن قــاصــرًا. والــطــريــف  فًا 

ّ
أو متخل ُمــخــالــفــًا؛ 

همان الشعر العربي 
ّ
النقد أو الصحافة ال يت

 حال 
ّ
هامات على الرغم من أن

ّ
بِمثل هذه االت

 التشكيلي إذا 
ّ
الشعر، واملسرح أيضًا، والفن

الجانب اإلحصائي، صعب  شئتم، من هذا 
جدًا.

هم الرواية 
ّ
 على َمن يت

ّ
 األحوال، فإن

ّ
وفي كل

ــصــور والــعــجــز أن يــكــون قد 
ُ
الــعــربــيــة بــالــق

وصــــل هـــو شــخــصــيــًا إلــــى مــعــرفــة عمومية 
شر منها 

ُ
بأمورها من نشأتها إلى آخر ما ن

الــعــربــي، وأن  فــي أّي بقعة مــن بــقــاع العالم 
ز رأيه باألمثلة. ونحن لم نتحّدث بعد 

ّ
ُيعز

الازمة، بدراسة، بل دراسات  املؤّهات  عن 
ل 

ّ
وتحل الــظــاهــرة،  تــتــنــاول  نــقــديــة وبحثية 

الرواية  الوضع بعدالة وإنــصــاف، ال وضــع 
فحسب، بل وضع القارئ والناقد والناشر، 

ووضع السلطة والحّرية أيضًا. 
ــا مــيــنــة وجــابــر 

ّ
ال يــعــلــم كــا الــكــاتــَبــن ــــ حــن

تــهــمــا،  ب نــبــوء
ّ
 ثــّمــة َمــــن يـــكـــذ

ّ
ـــ أن عــصــفــور ــ

 على الرواية، 
ّ

ه، في الغالب، ُيحيل الحق
ّ
وأن

ُيشبه حالنا  حــال  وهــو  الــواقــع.  ويتجاهل 
ــة الــضــحــّيــة  ــ ــــذي َيــمــيــل إلــــى إدانــ الــبــائــس الـ

وتبرئة القاتل.  
)روائي من سورية(

تحكي عن جيل صغير متمّرد يرفض اإلذعان 
ــراُده مجموعة  ــ أفـ أنــشــأ  املـــدرســـة،  فــي  ميه 

ّ
ملعل

 األســـتـــاذ 
ّ
افـــتـــراضـــيـــة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«. لـــكـــن

مــمــدوح قــّرر أن يشاركهم فــي هــذه املجموعة 
أّول  فــي  مــنــهــم، مقترحًا عليهم  يــقــتــرب  حــتــى 
األمـــــر روايــــــة اســمــهــا »جـــبـــل الــــخــــرافــــات« كي 
يتشارك الجميع في قراءتها. أّما النسخة التي 
طـــارت إلــى تــونــس، فلم يقترح فيها األســتــاذ 
ممدوح على الشباب رواية »جبل الخرافات« 
حــتــى ال ُيــكــتــشــف االحـــتـــيـــال، فـــصـــار اســمــهــا 
»مــدرســة الـــنـــور«. وألن الــوقــت يــداهــمــنــا، كما 
يقول املذيعون دائمًا، فقد نسي الكاتب تعديل 
االسم في الصفحة 115، فيرد فيها: »األستاذ 
تعايشوا  األوالد  أن  بالسعادة  شعر  مــمــدوح 
مع شخصيات رواية “جبل الخرافات“» التي 

من املفروض أن تتغير إلى »مدرسة النور«.

شروط مصطفى عزوز
في  تشترك  أن  أردَت  إذا  الــتــالــي:  على   

ْ
فق

ّ
لنت

الدخول  إليه  مــا تسعى  أول  فــإن  مــا،  مسابقة 
العنوان  تعرف  حتى  اإللكتروني،  املوقع  إلــى 
الذي سترسل إليه مادتك، والشروط املطلوبة.

وز، 
ّ
ــز أبـــرز شـــرط وضــعــتــه جــائــزة مصطفى عـ

وذلــك مكتوب ببنط عريض، تمييزًا ألهّميته 
عـــن بــاقــي الـــشـــروط، يــقــول بــالــحــرف إن على 
الــعــمــل أن يــكــون »غــيــر مــنــشــور ســابــقــًا، وغير 
رني ذلك 

ُ
حاصل على أّي جائزة أدبية«. قرأ ق

جّيدًا، وأرسل للتوانسة رواية فائزة بجائزة، 
وثمنها مقبوض، لينال بنفس الرواية جائزة 
جــديــدة. ومــع ذلــك يخرج الكاتب في تصريح 
لـــجـــريـــدة »الـــســـيـــاســـة« الــكــويــتــيــة يـــقـــول فــيــه: 
ــرُت املـــألـــوف فـــي “جــبــل الـــخـــرافـــات“ وال  ــسـ »كـ
 
ّ
أكتب للجوائز«. ملاذا نسوق هذا النموذج؟ ألن

َمــن؟ بل  َمــن احــتــال على  هنا ليست قضيتنا 
أن نسأل الجائزة التونسية: ماذا كانت تفعل 
لجنة القراءة عندكم؟ هل قرأوا الصفحة 115 

؟
ً
ولم ينتبهوا إلى أن ثمة خلا

لنقل إن أعضاء لجان التحكيم ليسوا كائنات 
الخطأ  فــي  قــد يقعون  للطبيعة، وهــم  خــارقــة 

أمام تسونامي كتاباٍت مهووسة بالغنائم.

زمن هجاء الرواية

دفتر مواعيد مع الفّن

حتى  تستمرّ  أمس،  يوم  انطلقت  التي  الثقافي  أصيلة  موسم  فعاليات  ضمن 
24 من هذا الشهر في مدينة أصيلة المغربية أنشطة الدورة الحالية المخّصصة 
للفنانين  معارض  البرمجة  تشمل  فنانًا.   12 فيها  يشارك  والتي  التشكيلية،  للفنون 
يوسف الكفحاوي ومصطفى مفتاح، وتنظيم ورشة رسم جداريات موّجهة 

لألطفال.

بلدي  فرقة  ُتحيي  والموسيقى،  للرقص  فلسطين  مهرجان  فعاليات  ضمن 
لحم«.  بيت  »جامعة  مسرح  على  »تليد«  بعنوان  حفًال  السبت  مساء  الثامنة  عند 
تأسست في بيت جاال عام 1991، وتضم في عضويتها حاليًا 34 راقصًا وراقصة، 

وترتكز عروضها على التراث الفلسطيني وتضعه في قالب فني جديد.

َمن قتل يوسف بيدس؟ عنوان التجهيز التفاُعلي الذي أطلقه »مركز بيروت للفن« 
في 24 حزيران/ يونيو الماضي ويستمرّ حتّى 16 تموز/ يوليو الجاري عند السابعة 
بيدس  يوسف  المصرفي  على  الضوء  العمل  يسلّط  وسبت.  جمعة  كّل  مساء 
اللبناني. يجمع  النيوليبرالية لالقتصاد  الطبيعة  - 1968( في محاولة لفهم   1912(

التجهيز تقنيات مختلفة كالغرافيكس والنصوص المكتوبة والصوتية.

في  الذكر  أهل  مولد  بعنوان  إنشاديًا  حفًال  التهامي  محمود  الُمنشد  يُحيي 
»ساقية الصاوي« بالقاهرة عند الثامنة من مساء هذا اليوم. يُشار إلى أّن التهامي 
فرط  من  أكاُد  مثل:  التراثية  الصوفية  واألشعار  النبوية  للمدائح  بأدائه  معروٌف 

الجمال أذوب و البردة و قلبي يحّدثني و يا هو وغيرها.

الدوحة ـ العربي الجديد

تــطــرح »هيئة متاحف قــطــر« فــي خريف 
»مــتــحــف   لـــ

ً
ــا ــامــ ــام تــــصــــّورًا شــ ــعــ هـــــذا الــ

تح عام 2008، 
ُ
الفن اإلســامــي«، الــذي افت

كما تــقــّدم ثمانية مــن املــتــاحــف وقــاعــات 
العروض برنامجًا هو األكبر في الباد، 
ــول املـــتـــاحـــف  ــ ــى مــــعــــارض حــ ــ إضــــافــــة إلــ

الجديدة قيد اإلنشاء.
»مـــتـــاحـــف قــــطــــر«، أمـــس   لــــ

ٌ
ــيــــان ــــر بــ وذكــ

ــبـــرنـــامـــج ســـيـــبـــدأ فــي  الـــخـــمـــيـــس، أن الـ
أيـــلـــول/ سبتمبر املــقــبــل، مــع اســتــمــرار 
لــلــمــعــارض حــتــى عـــام 2023، ومـــن ذلــك 
الفن اإلسامي«  افتتاح »متحف  إعــادة 
الذي  املقبل،  أكتوبر  األول/  في تشرين 
عــيــد تــصــّوره وتــركــيــبــه بشكل شــامــل. 

ُ
أ

هـــذا املــعــلــم الــشــهــيــر فـــي قــلــب الـــدوحـــة، 
ــنـــــدس املــــعــــمــــاري  ــهـــ الــــــــــذي صــــمــــمــــه املـــ
 - ـ الصيني آي إم بــي )1917  األمــيــركــي 
محتوى  في  مجموعته  سيقّدم   ،)2019
تــفــســيــرّي جــديــد تــمــامــًا، وذلــــك بحسب 
املوضوعات، للتفاعل مع جمهوره على 
ي والدولي. وسيشمل 

ّ
الصعيدين املحل

أيضًا توّجهًا عائليًا جديدًا.

متحف مفتوح
ــامــــج واســــــــع مــن  ــرنــ ــع بــ ــ ــرافــــق هــــــذا مـ ــتــ يــ
ــتـــي ســتــحــتــضــنــهــا ثــمــانــيــة  املــــعــــارض الـ
مــتــاحــف إضــافــة إلـــى الــعــديــد مــن قــاعــات 

عرض في الدوحة.
ــيـــه قــطــر  ــفـــي الــــوقــــت الـــــــذي تــســتــعــد فـ فـ
الســتــضــافــة كــــأس الـــعـــالـــم قــطــر 2022، 
ــًا عــلــى  ــ ــــضـ ــر« أيـ ــ ــطـ ــ تـــعـــمـــل »مــــتــــاحــــف قـ
فني  إلــى متحف  الــبــاد  تحويل مناظر 
ــلـــق، مــــع تــركــيــب  كــبــيــر فــــي الــــهــــواء الـــطـ
 فــنــيــًا عـــامـــًا جــديــدًا 

ً
أكـــثـــر مـــن 40 عـــمـــا

تــحــت الــتــكــلــيــف، بــحــلــول خــريــف 2022، 
العاصمة والباد، في  في جميع أنحاء 
فضاءات عامة متنوعة، تضم الحدائق، 
التعليمية  واملـــرافـــق  الــتــســوق،  وأمـــاكـــن 
والـــريـــاضـــيـــة، و»مـــطـــار حــمــد الـــدولـــي«، 
ــك املــــاعــــب  ــ ــذلــ ــ ــرو، وكــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــات املـ ــــطـ ــــحـ ومـ
املختارة الستضافة ألعاب كأس العالم.

كــمــا تــحــتــفــي مــتــاحــف قــطــر فـــي خــريــف 
دولـــــة   20 مـــــن  أكــــثــــر  بــــثــــقــــافــــات   2022
ــال أفــريــقــيــا  ــمـ فـــي الـــشـــرق األوســــــط وشـ
وجـــــنـــــوب آســـــيـــــا. وتـــشـــمـــل املـــــعـــــارض: 
العمالة غير املرئية«  »العاج بالتأّمل.. 
لــلــفــنــانــة والــكــاتــبــة الــقــطــريــة األمــيــركــيــة 
ط املعرض 

ّ
صوفيا املاريا )1983(. ويسل

ط 
ّ
بــالــتــحــديــات. ويسل بــيــئــات مليئة  فــي 

ــمــون ضــــوءًا جـــديـــدًا عــلــى القضية 
ّ
املــنــظ

مــــن خـــــال مـــجـــمـــوعـــة غــنــيــة مــــن الــقــطــع 
والــصــور الــتــاريــخــيــة ولــقــطــات أرشيفية 
مــن مــجــمــوعــات »مــتــحــف قــطــر الــوطــنــي« 
ــــرى،  ومــجــمــوعــات »مــتــاحــف قـــطـــر« األخـ
ــارة مــن املــتــاحــف  ــعـ ـ

ُ
إلـــى جــانــب الــقــطــع امل

الــدولــيــة، بما فــي ذلــك »متحف منغوليا 
الوطني«، و»متحف دو كيه برانلي« في 
باريس، و»متحف العالم« في فيينا، من 

بن جهات مختلفة أخرى.
ط معرض »اكتشف الجزيرة« 

ّ
بدوره، يسل

ـــات فـــي رحــلــة 
ّ
ــرز املـــحـــط ــ الــــضــــوَء عــلــى أبـ

شبكة »الــجــزيــرة« اإلعــامــيــة خـــال ربــع 
قرن، منذ بدأت بقناة تلفزيونية وحيدة 
إلـــى أن أصــبــحــت الــيــوم ظــاهــرة إعامية 
أقسامًا  املعرض  التأثير. يتضّمن  عاملية 
تــفــاعــلــيــة، مــثــل »تـــجـــربـــة االســـتـــوديـــو«، 

مــن خالها معايشة  لــلــزوار  الــتــي يمكن 
 التلفزيوني، وقسم »الجزيرة 

ّ
أجواء البث

ستخدم فيه تقنيات 
ُ
االفتراضية« ، الذي ت

ز.
َّ
إنتاج الواقع االفتراضي واملعز

عالم كرة القدم
فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر املــقــبــل، 
تــســتــضــيــف قـــطـــر بـــطـــولـــة كـــــأس الــعــالــم 
2022، وهي املّرة األولى التي يستضيف 
فــيــهــا الــشــرق األوســــط أكــبــر بــطــولــة كــرة 
قـــدم فــي الــعــالــم. يحتفي مــعــرض »عــالــم 
»متحف قطر األوملبي  كرة القدم« التابع لـ
التاريخية.  املناسبة  بهذه  والــريــاضــي« 
وعــلــى مــنــوال مــبــاراة كــرة الــقــدم نفسها، 
فــإن العرض سيتّم على شوطن، يحمل 
لــلــجــمــيــع،  ــدم  ــ ــقـ ــ الـ »كــــــــرة  ــوان  ــ ــنـ ــ عـ األّول 
والجميع ألجــل كــرة الــقــدم«. أّمــا النصف 
فيتتّبع  الــدوحــة«،  إلــى  »الطريق  الثاني، 
الرحلة الطويلة إلى نسخة هذا العام من 
كأس العالم في قطر، من املباريات األولى 
للبطولة في األوروغــواي عام 1930، إلى 
املباراة النهائية في ملعب »لوسيل« يوم 

18 كانون األول/ ديسمبر 2022.

ــرد الــقــصــص  ــ ــيـــة ســ ــلـــى أهـــمـ الــــضــــوء عـ
والسرد التأّملي كاستراتيجيات للبقاء 

والخيال واستعادة القصص.
ــّر  ــقـ ــاء »مـــــطـــــافـــــئ: مـ ــ ــــضـ وســـيـــحـــتـــفـــي فـ
ــيــًا 

ّ
الـــفـــنـــانـــن« بـــاملـــواهـــب الـــشـــابـــة مــحــل

ــــك فـــي مـــعـــرض »مـــجـــاز:  وإقــلــيــمــيــًا، وذلـ
الفن املعاصر ــ قطر«. وسيشهد معرض 
اإلقــــامــــة الــفــنــيــة لـــلـــخـــّريـــجـــن احـــتـــفـــااًل 
فـــي »مــطــافــئ« بــمــنــاســبــة مــــرور خمس 
ــة الــفــنــيــة،  ــامــ ســـنـــوات مـــن بـــرنـــامـــج اإلقــ
ــًا 14 خــريــجــًا مـــن اإلقـــامـــة الــفــنــيــة  ــيـ داعـ
للمشاركة في برنامج مّدته ستة أشهر، 

إلبداع أعمال جديدة لهذا املعرض.
وســيــشــهــد املـــعـــرض أيـــضـــًا مــشــاركــة 25 
خريجًا من برنامج اإلقامة الفنية، حيث 
سيعرضون أعمااًل في مجاالت متنوعة، 
ــائــــط  ــم، والــــنــــحــــت، والــــوســ ــ ــرســ ــ تـــضـــم الــ
الـــجـــديـــدة، كــمــا ســيــســتــكــشــفــون مختلف 
ــار، لــلــكــشــف عن  ــ ــكـ ــ وجـــهـــات الــنــظــر واألفـ
املفاهيم الشخصية والثقافية والعاملية.

أّما معرض »حياة الترحال«، فيستكشف 
ــل  مــن مــنــظــور جــديــد حــيــاة الـــرعـــاة الــرحَّ
ــل في ثــاث مناطق متميزة:  الــرحَّ وشبه 
الـــصـــحـــراء الــوســطــى وقــطــر ومــنــغــولــيــا، 
وكـــيـــف أنـــشـــأت هــــذه املــجــمــوعــات حــيــاة 
وحافظت  مغزى  وذات  غنية  اجتماعية 
عــلــيــهــا وشــكــلــت أنــمــاطــًا ثــقــافــيــة عميقة 
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